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Aan de ouders/verzorgers,
Parkeren bij De Gielguorde
Wij wijzen nogmaals op ons ‘parkeerbeleid’ bij De Gielguorde. Bij voorkeur vragen wij u te parkeren in de
parkeerhavens; mocht daar geen ruimte meer zijn, wilt u dan parkeren BUITEN het gebied
van de geplaatste verkeersmaatjes (de gele poppetjes), aan één kant van de straat.
Geeft u dit ook door aan pakes, beppes en oppas die de kinderen naar/van school brengen/halen?
Op die manier hopen we samen de situatie veilig te houden voor onze kinderen.
Juf Willemien
Juf Willemien is al een poosje afwezig vanwege ziekte. Er wordt naarstig gezocht naar vaste vervanging. Tot
dan toe mogen we ons tenminste gelukkig prijzen dat er in ieder geval steeds een vervangster is. Zoals u uit
de pers heeft kunnen vernemen wordt dit steeds moeilijker in te vullen.
Koningsspelen en -ontbijt
Op de schoolkalender wordt het al aangekondigd: vrijdag 22 april Koningsspelen!
De praktijk is wel eens weerbarstiger en de indeling is daarom aangepast. Donderdag 21 april houden we
de Koningsspelen; en vrijdag 22 april staat er een lekker koningsontbijt klaar op school.
Reden om een dag eerder te sporten is dat heel veel scholen sportattributen willen gebruiken voor de Koningsspelen en dat lukt niet op één en dezelfde dag. Vandaar dat wij onze sportactiviteiten een dag eerder
gepland hebben in overleg met het Sportbedrijf.
Vrijdag na het ontbijt, en misschien gaan we eerst nog allemaal het koningslied zingen, worden de lessen
gewoon gevolgd.
IEP-toets
Dinsdag 19 en woensdag 20 april krijgen de groep 8-leerlingen de IEP-toets. We wensen de leerlingen veel
succes.
Spreekuuravond 5 april
Volgende week dinsdag, 5 april, is er de mogelijkheid om een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren)
te hebben.
Wanneer u dit wenselijk acht wilt u dan een bericht sturen naar l.boonstra@pcbo-smallingerland.nl en hierin
melden om welk kind dit gaat en in welke klas hij/zij zit.
Het zou ook zo kunnen zijn dat de leerkracht graag een gesprek met u wil hebben die avond. In dat geval
neemt hij/zij contact met u op.
Afdelingsledenvergadering
Woensdag 13 april vindt de jaarlijkse afdelingsledenvergadering plaats. In de bijlage treft u de uitnodiging
en agenda aan.
Studiedag team 13 april, kinderen VRIJ
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven, zijn alle kinderen woensdag 13 april vrij. De gezamenlijke
teams gaan onder leiding van Bureau Meesterschap zich voorbereiden op zaken aangaande de samenwerkingsschool.
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Uurcultuur groep 3/4 op maandag 18 april van It Maitiidslibben
18 april gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar een voorstelling georganiseerd door Uurcultuur. De locatie
is VSO Talryk in Drachten, vertrek vanaf school om 13.05 uur.
Welke ouders zouden hier met ons mee naar toe willen rijden? Doorgaans mogen de chauffeurs ook de
voorstelling bijwonen, mits er voldoende ruimte is.
Als u mee wilt als chauffeur kunt u zich opgeven via de mail bij de leerkrachten van groep 3 en 4:
t.wind@pcbo-smallingerland.nl
n.rienstra@pcbo-smallingerland.nl
Wilt u ook aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren, rekening houdend met stoelverhogers?
Verkeersexamen
Donderdag 5 april maken de kinderen van groep 7 het verkeerstheorie-examen; daarna vindt op donderdag 12 mei het praktisch examengedeelte plaats in Drachten (10.10 uur) op de eigen fiets. Deze fiets moet
wel voldoen aan een aantal eisen. Zie hiervoor de bijlage.
Werkgroepen ter voorbereiding op de samenwerkingsschool
We hebben een flink aantal werkgroepen samengesteld die opdrachten en kaders meekrijgen om zaken
voor te bereiden/in te vullen voor de nieuwe samenwerkingsschool. Beide teams worden hierin betrokken
maar uiteraard is de betrokkenheid van ouders hierbij ook van cruciaal belang.
Drie werkgroepen brengen wij specifiek bij u als ouders onder de aandacht. Lijkt het u leuk om in een van
de werkgroepen zitting te nemen (samen met een aantal leerkrachten en andere ouders) geeft u dit dan
door via l.boonstra@pcbo-smallingerland.nl, zodat we met z’n allen toe kunnen werken naar een echte samenwerkingsschool.
Werkgroep Huisvesting
Deze werkgroep gaat zorgdragen voor een soepele overgang m.b.t. meubilair, opslag van materiaal enz.
-inventarisatie van het huidige materiaal (leerlingensetjes, bureaus, groepstafels, kasten)
-maken van een selectie (wat kan mee, wat kan weg)
-verhuizing? (wanneer kan personeel BB materiaal overbrengen)
-voorstel voor verdeling magazijnruimte
Werkgroep Naamgeving
De werkgroep gaat bedenken hoe de naam van de nieuwe school in Opeinde tot stand gaat komen. Hierbij
moet rekening gehouden worden met de volgende kaders:
-betrek het hele dorp er bij
-procedure, criteria en jury (communiceren)
-bij voorkeur Fryske naam
-motivatie van de voorgestelde naam
-maken van een naambord
-onthulling van de nieuwe naam op de eerste schooldag van het volgende cursusjaar
Werkgroep Integratie leerlingen
Hoe laten we de leerlingen aan de nieuwe situatie wennen?
De werkgroep gaat hiervoor activiteiten bedenken en organiseren.
Kennismaking i.v.m. samenwerkingsschool
Een aantal ouders van De Bernebrêge wil wel eens een kijkje nemen in de groepen van It Maitiidslibben.
Hierin komen we de ouders graag tegemoet. Wij bieden deze ouders 11, 12 en 14 april de mogelijkheid om
even in een groep te kijken hoe het op It Maitiidslibben gaat.
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Pleintoezicht
Wij doen een HERHAALDE oproep om uw kind niet te vroeg naar school te sturen, m.n. ‘s middags. Er is
vanaf 13.05 uur pleinwacht aanwezig. Voor die tijd hoeven de kinderen nog niet op school/op het schoolplein aanwezig te zijn.
Welkom!
In maart mochten we twee nieuwe leerlingen verwelkomen:
Op De Gielguorde is Naomi van der Veen in groep 1 gekomen en op It Maitiidslibben is voor Rick van der Hoek een stoel bijgezet in groep 1. We wensen
jullie heel veel plezier op school.
Zwemdiploma gehaald!
De volgende kinderen feliciteren we met het behalen van hun zwemdiploma:
Diploma B
Annalys Swart
Tieme de Boer
Frans Klaver
Riemer Wiersma

Diploma C
Jort Postma
Dani Zigterman
Nynke Mulder
Pieter Ophuis

Actie voor Roemenië
Het transport met kleding en goederen is 20 maart 2016 ontvangen.
De commissie bedankt alle ouders, kinderen en leerkrachten van onze
beide scholen heel hartelijk. Geweldig zoveel als er is ingezameld voor
de kinderen in Roemenië. Ze zijn er ontzettend blij mee.
Namens de werkgroep Roemenië, Lenie de Vries

Hopelijk bent u zo eerst voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Ellen Kiers
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